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ويرجى من السادة . املنظمة على البيئة واملساهمة يف عدم التأثري على املناخمن أجل احلّد من تأثريات عمليات    ُطبع عدد حمدود من هذه الوثيقة
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت . املندوبني واملراقبني التكّرم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها
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 املوجز التنفيذي

  تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن استعراض وتقدير الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ  1تعرض الضميمة

تشرين األول /املعقودة يف أكتوبر ربعني بعد املائةوأنشطة إعادة التأهيل وذلك نزواًل على طلب اللجنة يف دورتها األ

1111. 

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  وثيقة، وأن تقدم توجيهاتها حسبما تأخذ علمًا باملعلومات الواردة يف هذه الُيرجى من جلنة املالية أن

 .يتناسب

 مسودة املشورة

  استعرضت اللجنة، وأحاطت علمًا بالتقرير الذي عرضه مراجع احلسابات اخلارجي عن

وطلبت اللجنة إعداد . إعادة التأهيلأنشطة استعراض وتقدير الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ و

حتديث عن حالة التوصيات املنبثقة عن هذا التقرير ُيَقدم يف التقرير املرحلي أثناء دورتها العادية 

 .القادمة

 

  



3   FC 143/16 Add. 1  

 

 التنفيذي املوجز
 

يعرض هذا التقرير نتائج االستعراض الذذي أجذراه مراجذع احلسذابات اخلذارجي للصذندوق اخلذاص حلذاالت         - 1

 11وذلذك مذن    1111-1111 املاليذة  فذرتة خذلل ال الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل أثناء عملية املراجعة املرحلية الثالثة 

 .1111كانون األول /ديسمرب 9تشرين الثاني إىل /نوفمرب
 

علذى   1111تشذرين األول  /وكانت جلنة املالية قد وافقت أثناء دورتها األربعني بعذد املائذة املعقذودة يف أكتذوبر    - 1

املتعلقذة بصذيا ة خطذوو توجيهيذة      1119-1112اخلذارجي ملتابعذة توةذية التقريذر املطذول       احلسابات مراجعمقرتح 

 يذيم اجع احلسابات اخلذارجي كذذلك باسذتعراض وتق   وقام مر. للصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

 .حوكمة الصندوق وإدارته
 

وكان اهلدف الرئيسي من هذا االستعراض هو حتديد حالذة تنفيذذ توةذية املراجعذة بشذأن الصذندوق اخلذاص        - 3

ضذوعي بشذأن   مستقل ومو ييماإلدارة احلالية للصندوق، وكذلك لتقديم تق ييمحلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل، لتق

زيذادة القذدرة علذى التأهذب حلذاالت      " -ما إذا كان تشغيل الصندوق يدعم أو ال يدعم تنفيذ اهلدف االسذرتاتيجي طذاء   

 ."الطوارئ، والتهديدات الغذائية والزراعية واالستجابة هلا على حنو فعال
 

كانت متيقظة الضمري وأنها حرةذت علذى   نظمة األ ذية والزراعة مل العليا دارةاإلأشارت عملية املراجعة إىل أن - 4

وأنذه بفضذل الصذندوق اخلذاص حلذاالت الطذوارئ       . قصر استخدام الصندوق على املشروعات واألنشطة املتعلقة بالطوارئ

وأنشطة التأهيل، متكنت املنظمة من التوةل إىل حلول سريعة وفعالة للتهديدات الغذائية والزراعية والطذوارئ، و ذدت   

 جابة مع الغرض الذي أنشئ الصندوق من أجله، ودعمها الكامل للهدف االسرتاتيجي طاء التابع لإلطارقادرة على االست

 .1119-1111 االسرتاتيجي للفرتة
 

أخذ مراجع احلسابات اخلارجي علمًا بأن اخلط التوجيهي بشذأن حوكمذة وإدارة الصذندوق اخلذاص حلذاالت      - 5

وأشارت عملية املراجعة أيضًا إىل عدم وجذود ُأطذر منطقيذة    . مل يصدر بعد الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل قد ةيغ ولكنه

ملشروعات الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل، ووجذود حاجذة إىل حتسذني ةليذة إعذداد التقذارير       

اإلطذذار  ملكذونن الصذندوق املتجذذددد وعذدم وجذذود معلومذات عذذن نذواتج وخذذدمات وأنشذطة  طذذط هلذا معينذذة يف سذياق        

لصذندوق اخلذاص ألنشذطة    يف ااالسرتاتيجيد واالجتاه اهلبوطي يف عائدات فرتة السنتني بالنسذبة الشذرتاكات املذاحنني    

 .حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل
 

وهناك مثاني فرص للتعزيز، أو توةذيات مراجعذة لتنيسذني حوكمذة وإدارة الصذندوق مقدمذة إىل إدارة منظمذة        - 6

 .األ ذية والزراعة
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يود مراجع احلسابات اخلارجي أن يعرب عن تقديره للتعاون واملساعدة الذ  ُقذدتمت ملويفيذه مذن جانذب إدارة      - 7

منظمة األ ذية والزراعة أثناء قيامه بعملية املراجعة وتنويهذه بقيمذة توةذيات املراجعذة بشذأن حوكمذة وإدارة الصذندوق        

 .اخلاص ألنشطة حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل
 

 ييمة، وأهداف االستعراض ومنهجية التقمقدم

 املقدمة
 

مراجذع  علذى مقذرتح    1111تشذرين األول  /وافقت جلنة املالية يف دورتها األربعني بعد املائة املعقودة يف أكتذوبر - 2

املتعلقذة بصذيا ة اخلطذوو التوجيهيذة      1119-1112اخلارجي مبتابعة حالة تنفيذذ توةذية التقريذر املطذول     احلسابات 

 ييماخلارجي أيضًا بتق احلسابات مراجعفباإلضافة إىل املتابعة، قام . للصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة التأهيل

عذرض هذذا التقريذر    وي. حوكمة وإدارة الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل لفرتة السذنتني اجلاريذة  

اخلارجي للصندوق اخلاص حلذاالت الطذوارئ وأنشذطة إعذادة التأهيذل أثنذاء عمليذة        احلسابات مراجع عراض نتائج است

كذانون األول  /ديسذمرب  9تشرين الثذاني إىل  /نوفمرب 11واملمتدة من  1111-1111املراجعة املرحلية الثالثة لفرتة السنتني 

1111. 
 

 أهداف االستعراض
 

املتعلقة بصيا ة خطوو  1119-1112كان اهلدف الرئيسي الستعراضنا هو متابعة تنفيذ توةية التقرير املطول - 9

اإلدارة احلاليذة للصذندوق، ولتنيديذد     يذيم توجيهية للصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيذل ألجذل تق  

 .فرص تعزيز حوكمة وإدارة الصندوق
 

ُمستقل وموضذوعي ملذا إذا كذان تشذغيل الصذندوق اخلذاص حلذاالت الطذوارئ          ييمديم تقوهو يرمي كذلك إىل تق- 11

زيادة القدرة على التأهب حلاالت الطوارئ والتهديذدات  " -وأنشطة إعادة التأهيل يدعم تنفيذ اهلدف االسرتاتيجي طاء 

 .أم ال ."الغذائية والزراعية واالستجابة هلا على حنو فعال
 

 :ددة ما يليوتشمل األهداف احمل- 11
 

  اخلارجي بشأن الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة  احلسابات مراجعحتديد حالة التنفيذ لتوةية

 إعادة التأهيلد

  ووجود "طوارئ"التأكد من توافر معايري أكيدة ومعتمدة من جانب املنظمة لتنيديد األنشطة على أنها ،

الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة إجراءات حمددة خاةة لتوةيف األنشطة ال  ُتَمول من 

 دالتأهيل
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  علمة القياس /ُيسَتغل طبقًا للمعيار يلالصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهحتديد ما إذا كان

 يف اخلطوو التوجيهية لسياسات منظمة األ ذية والزراعةد املنصوص عليهاملرجعي على الننيو 

  قد حتققد الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلحتديد ما إذا كان الغرض من إنشاء 

  الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة حتديد ما إذا كان هناك نظام لرةد املتنيصلت واالستفادة من

 لضمان توافر األموال لتمويل مشروعات الطوارئ وأن استغلهلا ال يتجاوز األموال املتاحةد إعادة التأهيل

  هذه املهمةوإبلغ ذلك إىل اإلدارة العليا ألجل إضافة قيمة إىل" فرص حتسني"حتديد . 
 

 ييممنهجية التق
 

 يذيم وتق لصندوق اخلاص حلذاالت الطذوارئ وأنشذطة إعذادة التأهيذل     ُأجِري استعراض البيانات املالية املتعلقة با- 11

 .حوكمة وإدارة ةلية التمويل هذه بأسلوب نعرضه يف اإلطار التالي
 

 

 

 

 
 

مذن االمتثذال   أو حاالت ختصيص األموال ال  متت، لغذرض التأكذد   /اقتصر استعراضنا على حاالت الصرف و- 13

 .إلجراءات املوافقة املقررة، ومل يشتمل على التثبت امليداني من املشروعات
 

مذع اإلدارة العليذا ملنظمذة األ ذيذة والزراعذة يف مقرهذا        اخلارجيذة  ناقشنا أهداف ونطاق ومنهجيذات املراجعذة  - 14

 .1111تشرين الثاني /نوفمرب 11الرئيسي يف روما أثناء املؤمتر االستهللي يوم 

نبنذت بصذرامة علذى    اإن ملحظاتنا اخلاةة بعملية املراجعة وتوةياتنا ال  ترد مفصلة يف الفقرات التالية قذد  - 15

 9ونوقشت نتيجة عملية املراجعة كذذلك مذع اإلدارة العليذا يذوم     . املعلومات ال  توافرت لنا أثناء إجراء عملية املراجعة

 .1111كانون األول /ديسمرب
 

 .ننوه بالتعاون واملساعدة ال  قدمته لنا اإلدارة العليا ملنظمة األ ذية والزراعة أثناء  تلف مراحل عملناوحنن - 16
 
 
 
 
 
 
 

الصندوق اخلاص حلاالت فهم تشغيل 

 الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

 وتوقعات اإلدارة

 

 

 التشغيل احلالي للصندوق  ييمتق

وأنشطة اخلاص حلاالت الطوارئ 

 إعادة التأهيل

 

          

وتوصيات  ييمإبالغ نتائج التق        

 بالقيمة املضافة
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 نتائج االستعراض وتوصيات عملية املراجعة
 

الصنندوق اخلناص حلناالت الطنوارئ     بشأن  2112-2112متابعة حالة تنفيذ التوصية  -1جمال االستعراض 

 التأهيلوأنشطة إعادة 
 

لصندوق اخلاص بصيا ة خطوو توجيهية ل 1119-1112أوةى مراجع احلسابات اخلارجي يف التقرير املطول - 17

، ُوضذع مشذروا اخلطذوو    1111كذانون األول  /ديسذمرب  31وقد الحظنا أنذه يف  . حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

، بيد أن النسخة النهائية كانذت مل  وأنشطة إعادة التأهيل لصندوق اخلاص حلاالت الطوارئالتوجيهية حلوكمة وإدارة ا

ومثة حاجة اآلن إىل االنتهاء من اخلطوو التوجيهية وتسذريع إةذدارها مذن أجذل احلصذول علذى سياسذات        . تصدر بعد

 .مكتوبة بشأن حوكمة الصندوق
 

اخلذاص حلذاالت    اخلذارجي بشذأن حركذات الصذندوق    احلسابات راجع تكشف عمليات االستعراض السابقة مل- 12

الطذوارئ وأنشذطة إعذادة التأهيذل والطلبذات املقدمذة إليذه عذذن أن مبذالغ الُسذلف املقدمذة مذن الصذندوق تراوحذت بذذني              

وفيما يتعلق بتكاليف املشروا، فقد لذوح  أن الُسذلف   . لكل مشروا أمريكيمليون دوالر  5،3و أمريكيدوالر 111،111

كشذف حتليذل    ،وباإلضذافة إىل ذلذك  . امن تكلفة املشذروا املوافذق عليهذ    املائةيف  21 حنوامُلقدمة للمشروعات وةلت إىل 

فرتات السنتني السابقة عن أن الُسذلفف املدفوعذة مقذدمًا مذن الصذندوق اخلذاص حلذاالت        يف اخلارجي  احلسابات مراجع

 .شهرًا من تاريخ املتْننية 14اها ستة أشهر ولفرتة أقصأقلها الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل يلت مستنيقة الدفع لفرتة 
 

التأهيل واستخدامها  إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص الصندوقإدارة أموال يف وقد عزونا املرونة الكبرية - 19

 لف املقدمذة الذ  ميكذن أن تقذدم مذن الصذندوق      مقذدار الُسذ  ( أ)إىل عدم وجود خطوو توجيهية وسياسات حمددة بشذأن  

العمليذات ريثمذا يذتم حتصذيل      وأالتأهيل من أجل التمويل املبدئي للمشذروعات   إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص

ونظذرًا لذذلك   . لفة أو إعادتهذا للصذندوق  الفرتة الزمنية ال  يتم خلهلا اسرتداد الُس( ب)و ،األموال من اجلهات املاحنة

 الطذوارئ  حلذاالت  اخلذاص  و توجيهيذة للصذندوق  فقد تقدمنا بتوةيات إىل منظمة األ ذية والزارعة ملواةلة ةيا ة خطو

، والفذرتة احملذددة   معذني لف امُلقدمة ال  جيوز مننيها إىل مشروا تنيدد احلد األقصى للُسسال   التأهيل إعادة وأنشطة

 .يتم خلهلا اسرتداد تلك السلفس ال 
 

( مذا يزيذد عذن ذلذك    و أمريكيمليون دوالر )لف املقدمة استعراضنا احلالي، أخذنا علمًا باملبالغ الكبرية للُس ويف- 11

ا وفيمذ . 1111-1111التأهيل خذلل فذرتة السذنتني     إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص الصندوقوال  قدمت من 

 :لف امُلقدمةيلي بيان بهذه الُس
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 لفة املدفوعة مقدمًامبلغ الُس املشروا تقديم املننية رقم

 أمريكيمليني دوالر  OSRO/AFG/004/JPN 5 1111حزيران /يونيو 1

 أمريكيمليني دوالر  OSRO/AFG.102/JPN 5 1111حزيران /يونيو 1

 أمريكيمليون دوالر  OSRO/PAK/012/UK 3.5 1111 تشرين الثاني/نوفمرب 3

 أمريكيمليون دوالر  GCP/ZIM/017/EC 1.75 1111شباو /فرباير 4

 أمريكيمليون دوالر  OSRO/NER/003/EC 1.5 1111ةذار /مارس 5

OSRO/MAG/003/CH أيلول/سبتمرب 6

A 
 أمريكيمليون دوالر  1.4

OSRO/SOM/102/CH 1111نيسان /أبريل 7

A 
 أمريكيمليون دوالر  1.152

 أمريكيمليون دوالر  OSRO/SUD/102/CHF 1.5 1111كانون الثاني /يناير 2

 أمريكيمليون دوالر  OSRO/ZIM/006/NET 1.3 1111تشرين األول /أكتوبر 9

 أمريكيمليون دوالر  OSRO/RAS/601/ASB 1.3 1111أيار /مايو 11

 أمريكيمليون دوالر  OSRO/HAI/003/CHA 1.3 1111 ةذار/مارس 11

 أمريكيمليون دوالر  GCP/NER/054/EC 1.3 1111 ةذار/مارس 11

 أمريكيمليون دوالر  OSRO/SUD/101/CHF 1.1 1111كانون الثاني /يناير 13

 أمريكيمليون دوالر  OSRO/SUD/007/USA 1.1 1111حزيران /يونيو 14

 أمريكيمليون دوالر  OSRO/ZIM/907/EC 1.1 1111كانون الثاني /يناير 15

 أمريكيمليون دوالر  OSRO/PAK/002/EC 1.1 1111نيسان /أبريل 16

 أمريكيمليون دوالر  OSRO/HAI/004/CHA 1 1111أيار /مايو 17

 أمريكيمليون دوالر  GCP/BGD/043/EC 1 1111أيار /مايو 12

OSRO/ZIM/OO2/SW 1111تشرين األول /أكتوبر 19

E 
 أمريكيمليون دوالر  1

 أمريكيمليون دوالر  OSRO/RAF/007/EC 1 1111تشرين األول /أكتوبر 11
 



FC 143/16 Add 1 8 

 

 

وثذائق  يف توحيذد  تلذف السياسذات املتنذاثرة     يف وحنن نشيد جبهود شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيذل  - 11

 حلاالت اخلاص الصندوقشكل وثيقة واحدة سوف ُتعتمد بصفتها اخلطوو التوجيهية الرمسية حلوكمة وإدارة يف  منفصلة

النص خيضع حاليًا لعملية استعراض، وسذوف يكذون    وكما سلفت اإلشارةد فإن مشروا .التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ

وامتذدادًا هلذذا السذياق حنذن نشذجع اإلدارة علذى حماولذة الوفذاء         . 1111للمصادقة النهائية عليه حبلول نهاية  ًاجاهز

إلةدار اخلطوو التوجيهية الرمسية ألجل تذوفري مؤشذرات قياسذية     1111كانون األول / باملوعد املستهدف وهو ديسمرب 

املقدمة ال  ميكن احلصول عليهذا مذن الصذندوق وكذذلك احلذد      النقدية  الّسلفةة التعريف بشأن احلد األقصى ملقدار جيد

 .ينبغي أن يتم فيها السداد األقصى للفرتة الزمنية ال 
 

، ال اجلاريذة ومع ذلك فإن مشروا نسخة اخلطوو التوجيهيذة، املقذرر اعتمادهذا حبلذول نهايذة فذرتة السذنتني        - 11

شتمل على تعريفات واضنية حلدود املقدمات النقدية، وال على اخلطوو الزمنية للتسديد، وال املعذايري اللزمذة لتنيديذد    ت

 .الطبيعة الطارئة لوضع ما
 

حنن نوصى بأن متضى املنظمنة حننو اإلصندار الفنوري خلطنوي توجيهينة وسياسنات شناملة بشنأن          : 1التوصية رقم 

 :التأهيل واليت ينبغي أن تضم ما يلي إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص الصندوقحوكمة وإدارة 
 

 الصنندوق احلد األقصى للمبلغ املالي الذي ميكن ملشروع ما أن حيصل عليها كسلفة نقدية مدفوعة مقدمًا منن   -1

 ؛التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص

 إعنادة  وأنشنطة  الطنوارئ  حلناالت  اخلناص  الصندوقالفرتة املقررة لتسديد السلف املدفوعة مقدمًا من جانب  -2

 اجلهات املاحنة؛مساهمات التأهيل بعد تلقى 

 وأنشنطة  الطنوارئ  حلناالت  اخلناص  لصنندوق معايري حمددة لتعريف أوضاع الطوارئ اليت ميكن أن جتيز ل -3

 2112لعنام   وثيقنة جلننة الاننامج املينداني    يف تقديم التمويل علنى أسناس املعنايري النواردة      التأهيل إعادة

 ؛"نهج جديد لتحديد املسؤولية التشغيلية لشعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل"املعنونة 

اشرتاي وجود إطار منطقي جلميع املشروعات، بغض النظر عن تكلفة املشروع، وذلن  كأفضنل أداة ملمارسنة     -4

 .التخطيط، والرصد وإعداد التقاريريف اإلدارة 
 

اخلطوو يف احلسبان يف أبلغت إدارة شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل بأن كل ما تقدم سوف يؤخذ - 13

يف  التأهيل املقرر ةدورها إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص الصندوقالتوجيهية الرمسية املعنية حبوكمة وإدارة 

 .1111 نهاية
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  وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص الصندوقحوكمة وإدارة  ييمتق – 2جمال االستعراض 

 التأهيل احلالية إعادة
 

والحظنا من خلل . قمنا باستعراض احلوكمة واإلدارة احلالية للصندوق وذلك لتنيديد فرص تعزيزهما- 14

 وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص الصندوقاألنشطة ال  تنفذها شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل بأن /الربامج

زيادة القدرة على "وال  تفرتض  1119-1111تدعم اهلدف االسرتاتيجي طاء لإلطار االسرتاتيجي  التأهيل إعادة

أن  ،وقد الحظنا بصفة عامة. "التأهب حلاالت الطوارئ والتهديدات الغذائية والزراعية واالستجابة هلا على حنو فعال

ومع ذلك فقد حددنا فرص زيادة تعزيز إدارة الصندوق . دوقاإلدارة العليا تبنيث وضع سياسات خاةة باستغلل الصن

 .الفقرات اللحقةيف ويتم تناول هذه النقاو 
 

 التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص الصندوقاإلطار املنطقي ملشروعات 
 

 وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص الصندوقفيها أموال  خدمتاسُت( 32الفقرة )مشروعًا  11استعرضنا وثائق - 15

وكشف االستعراض عن أن وثائق املشروا املنايرة هلذه املشروعات . 1111 – 1111التأهيل خلل فرتة السنتني  إعادة

املناهج االنتهاء من وضع نة، مثل توزيع مدخلت املفزاِرا، وتقديم الدعم التقين، وعددت أنشطة املشروعات املكّو 11الذ

والحظنا أن املشروعات ليس لديها أطر منطقية . وحلقات التدريب العملي واالجتماعات ،ةالتدريبية، واحللقات العلمي

 .على النتائج نيالقائم نيأعدت طبقًا لدليل التعليمات بشأن الرةد والتخطيط املتكامل
 

على إعداد وثيقة املشروا املعياري بالنسبة للمشروعات ال  من  1117/1111منشور الربنامج امليداني  ينّص- 16

على النتائج  نيالقائم نيدليل التعليمات بشأن الرةد والتخطيط املتكامل ينّصو. املتوخى تقديم املنظمة الدعم التقين هلا

ال حتتاج لتزويدها بإطار منطقي، إال أنه يوةى  أمريكيدوالر  111،511على أن املشروعات ال  تقل كلفتها عن 

 .املاليمبلغها مبوجب دليل التعليمات بإعداد إطار منطقي جلميع املشروعات بغض النظر عن 
 

 رجاته /املزمعة، وإجنازاته هاملشروا ومدخلت أهدافويشتمل أي إطار منطقي على بيانات واضنية عن - 17

دليل التعليمات بشأن  بهوهو جزء من وثائق أي مشروا طبقًا ملا يقضى . املتوقعة، وأنشطته املربجمة وجدوله الزمين

 حلاالت اخلاص الصندوقويكون إعداده جلميع املشروعات املمولة من . على النتائج نيالقائم نيالرةد والتخطيط املتكامل

. منظمة األ ذية والزراعةجانب التأهيل متسقًا مع نهج اإلدارة القائم على النتائج واملعتمد من  إعادة ةوأنشط الطوارئ
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وميكن لإلطار املنطقي أن يكون أداة ممتازة يف يد شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل لتخطيط الربامج ورةدها وإعداد 

 .التقارير عنها
 

التأهيل قد  إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص للمشروعات املمولة من الصندوقطر منطقية إن عدم وجود ُأ- 12

وباإلضافة إىل ذلك، فقد . ال ييسر التخطيط والرةد وإعداد التقارير بصورة فعالة، وال ييسر أيضًا تقييم تنفيذ املشاريع

 حلاالت الرمسية للصندوق اخلاص مشروا اخلطوو التوجيهيةيف الحظنا أن شرو وجود اإلطار املنطقي  ري ُمدَرج 

 .التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ
 

ومن أجل استعراض ورصد مشروعات الطوارئ، حنن نشجع شعبة عمليات الطوارئ وإعادة  :2التوصية رقم 

 وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص التأهيل على كفالة إعداد إطار منطقي جلميع املشروعات اليت ُتَمول من الصندوق

التأهيل بغض النظر عن تكاليف املشروع، وأن يدرج اإلطار املنطقي كجزء من وثائق املشروعات، وذل  طبقًا  إعادة

 .القائمْين على النتائج نياملتكاملالرصد ولدليل التعليمات بشأن التخطيط 

وحنن نشجع كذل  شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل على اشرتاي وجود إطار منطقي بالنسبة جلميع املشاريع، 

 حلاالت اخلاص اخلطوي التوجيهية بشأن حوكمة وإدارة الصندوق"وثيقة يف بغض النظر عن تكلفة املشروع يدرج 

 .2111نهاية عام يف ادقة عليه وإصداره والذي من املقرر أن تتم املص" التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ

وافقت اإلدارة العليا على توةيات املراجعة، على أساس الفهم بأنه ميكن تطوير أطر منطقية قياسية - 19

 .للمشروعات ذات امليزانية الصغرية
 

 إطار الصندوقْين املتجددْينيف رير عن الطلبات املقدمة إىل الصندوق اتقالإعداد 

OSRO/GLO/402/MUL  وOSRO/GLO/403/MUL 

 

أثناء فرتة يف التأهيل  إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص وقد أجرينا حتليًل الستخدامات الصندوق- 31

 حلاالت اخلاص والحظنا أن جمموا الطلبات ال  قدمت للصندوق. 1111حزيران /يونيو 31السنتني اجلارية حتى 

 31يف  أمريكيدوالر  711،171،6قد بلغت قيمتها  1111-1111التأهيل أثناء فرتة السنتني  إعادة وأنشطة الطوارئ

يف التأهيل استخدمت  إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص والحظنا كذلك أن أموال الصندوق. 1111حزيران /يونيو

أال  1114يف التأهيل  إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص حالة تشغيل منذ بداية الصندوقيف مشروعْين موجودين 

 .OSRO/GLO/403/MUL (2) و OSRO/GLO/402/MUL (1): وهما
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 أمريكي دوالر بدوالرات الواليات املتنيدة 111،911وقد اسُتخدتم ةندوقان يبلغ جمموعهما على التوالي - 31

أثناء فرتة  OSRO/GLO/403/MULو  OSRO/GLO/402/MULإطار املشروعني يف  أمريكيدوالر  111،111،1و

بدوالرات  ًادوالر 441،165،4جمموعها يف إىل هذين املشروعني  1114وبلغت الطلبات املرتاكمة منذ . السنتني اجلارية

 .على التوالي أمريكي بدوالرات الواليات املتنيدة ًادوالر 143،226،1و الواليات املتنيدة 
 

 111،747أو  ,OSRO/GLO/402/MULاملائة من األموال املخصصة لذ يف  23أن  عنوقد كشف حتليلنا - 31

املصروفات الرئيسية األخرى هلذا املشروا وتشمل (. 5111احلساب رقم )نيني قت على رواتب الفنفتقد ُأ أمريكي ًادوالر

دوالر  111،54أو  يف املائة 6 نسبة تلك املصروفات الرئيسية ومثلت، (5113احلساب رقم )اخلرباء االستشاريني 

أما نسبة . أمريكيدوالر  111،17أو  يف املائة 3متثل نسبة  ي، وه(5111احلساب رقم )، ومصاريف سفر أمريكي

، (5111 رقم احلساب)حمليًا  معهاالعمالة املتعاقد يف فقد استخدمت  أمريكيدوالر  111،71أو  يف املائةالثماني 

 (.5119 رقم احلساب)وتكاليف الدعم  ،(5115 رقم احلساب)هلكة تسات  ري امليواملشرت
 

 :يعلى اآلت نصُبَي يفقد كان الصرف الرئيس ،من ناحية أخرى OSRO/GLO/403/MUL ذوفيما يتعلق ب- 33

صرف، اخلرباء نمن امل يف املائة 11ومتثل نسبة  أمريكيدوالر  111،111، (5111 رقم احلساب)رواتب الفنيني ( 1)

 رقم احلساب)، والسفر يف املائة 31ومتثل نسبة  أمريكيدوالر  111،311، (5113 رقم احلساب)ون االستشاري

فرتة السنتني  أما بقية ةناديق املشروا املستخدمة يف. يف املائة 35ومتثل نسبة  ،أمريكيدوالر  111،351، (5111

 حساب)فقد توزعت على العمالة احمللية بعقود،  أمريكيدوالر  111،131أو  يف املائة 13متثل نسبة  ال و ،احلالية

وتكاليف  ،(5112 رقم حساب)، ومصاريف التشغيل العامة (5117 رقم حساب)وخدمات الدعم التقين  ،(5111 رقم

 (.5119 رقم حساب)الدعم 
 

قدمها نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية أن رمز املشروا  وقد دلت معلومات املشروا ال - 34

OSRO/GLO/402/MUL التابع ملنظمة  واإلنعاش يبرنامج طوارئ التسوناميف االشرتاكات " هو له عنوان مشروا نظري

 بدء اخلدمة املقرتح حتىتاريخ  أما ."األ ذية والزراعة عرب الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

األول من  وحتى ةخر موعد ه بينما تاريخ بدء اخلدمة 1115ةب /أ سطس 31 إىلحزيران /ةخر موعد هو األول من يونيو

 .1119كانون األول /ديسمرب 31حتى  1114حزيران /يونيو
 

نفس عنوان املشروا، فتاريخ بدء اخلدمة املقرتح والفعلي وتاريخ ةخر موعد  له  OSRO/GLO/403/MULو- 35

وقد أبلغتنا شعبة عملية الطوارئ وإعادة التأهيل بأن . OSRO/GLO/402/MUL ذاخلاةة ب مماثلة لتلك املواعيدمثلها 

: يعلى الننيو التال األمراإلجراءات لتصنييح هذا  وجاري اختاذ دخل خطًأُأن قد املشروعْي ْيعنوان

OSRO/GLO/402/MUL -  التأهيل  إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص لصندوقلمكون الصندوق املتجدد– 
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 وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص لصندوقلمكون الصندوق املتجدد OSRO/GLO/403/MUL نافذة تنسيق الطوارئد و

 .االحتياجاتوتقدير ربامج الوير نافذة تط – التأهيل إعادة
 

واإلنعاش  يبرنامج طوارئ التسوناميف االشرتاكات "وطبقًا لشعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل، فإن عنوان - 36

بالنسبة ملشروا  Babies 08, 09, 10تنطبق على " التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص لصندوقعن طريق ا

OSRO/GLO/402/MUL  كما تنطبق علىBabies 07, 08, 09, 10  بالنسبة للمشرواOSRO/GLO/403/MUL. 

 .مت تقدميهاة وَرنايتالوثائق النهائية امُل عدتوُأالصغرية هذه املشروعات قد ُأ لقت و
 

 OSRO/GLO/402/MUL أوضنيت شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل أن مشروا- 37

 وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص لصندوقنافذتان ملكون الصندوق املتجدد التابع لالهما  OSRO/GLO/403/MULو

ونافذة تطوير الربامج وتقدير االحتياجات  (OSRO/GLO/402/MUL)نافذة تنسيق الطوارئ  ي، أالتأهيل إعادة

(OSRO/GLO/403/MUL) .عمليات يف م منظمة األ ذية والزراعة َعن الصندوق املتجدد يَدكونفإن ُم دوبناء عليه

. الطوارئاملعنية حباالت  القطرية فرقالتعزيز قدرات التقدير، والتنسيق، وتطوير الربامج، والنشر السريع للخرباء و

حتديد أكثر االحتياجات أهمية بالنسبة للسكان املتضررين، وضمان وجود  هوأساس متني للستجابة  والطريق إىل وضع

 .جراءات املنسقة والسليمة تقنيًاقدرات كافية للستجابة وضمان اختاذ اإل
 

 وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص الصندوقالطوارئ وإعادة التأهيل كذلك بأن متويل  اتأفادت شعبة عملي- 32

 حدوث لضمان وذلك بعثات التقديرد وقيادة جهود التنسيقيف ن منظمة األ ذية والزراعة من املشاركة مكِّالتأهيل ُي إعادة

االحتياجات ذات األولوية  ليبُت ابة ال ةيا ة برامج االستجيف كما يسهم  ،يالقطاا الزراعيف استجابة منسقة وفعالة 

نطاق  يفوهكذا فإن شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل تؤكد أن هذه األنشطة تدخل بالكامل . لسكان املتضررينل

وأن نسبة كبرية من تكاليف  ،التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص لصندوقلن الصندوق املتجدد التابع كونُم

 .متمشية مع هذه األنشطة OSRO/GLO/403/MULو OSRO/GLO/402/MULإطار يف املويفني وتكاليف السفر 
 

فق على اووأنه بالنسبة لكل املشروعني  علن أيضًا من جانب شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيلُأ وقد- 39

سوف ملتنيدة وعن أزمة من جانب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أو من جانب األمم ا علناإليف حالة  صص مالي 

 .يكون هناك مناشدة دولية
 

 إجراءالنافذتني، فإن هاتني  يف نطاقالطبيعة الطارئة لألنشطة الداخلة  ميكن إثباتوعلى الر م من أنه - 41

جتميع  أمرًا يسريًا عن طريقن الطوارئ لن يكون أنشطة الدعم ملكونكل نشاو من ناير ت  استعراض للتكاليف ال

مشروا ةغري جديد  ئحتى وإن ُأنش ،OSRO/GLO/403/MULأو  OSRO/GLO/402/MULالطلبات على أنها إما 
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أن اهلدف من ذلك هو ضمان الرةد السليم بوأفادت شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل . جديد يلكل  صص مال

 .ها استجابة للوفاء بطلب حمددصألموال ال  يتم ختصيوإعداد التقارير عن ا
 

توضع نظري كل  وكما يظهر من اجلدول الوارد أدناه، فإنه لن يكون من السهل حتديد التكاليف احملددة ال - 41

 لصندوقن الصندوق املتجدد التابع لإطار مكّويف نشاو من أنشطة تقدير االحتياجات التالية خلل فرتة السنتني اجلارية، 

 .التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص
 

اإلقليم /البلد  الدعم  

 .الفيضاناتاملتضررة من املناطق يف بعثة لتقدير االحتياجات  بنن

قطذاا  يف ةذيا ة مشذروا مقذرتح    يف إرسال خرباء ثروة حيوانية ملساعدة احلكومذة   هاييت

 .الثروة احليوانية

املتصذلة  الطذوارئ  أعمذال تقذدير   جمال األمن الغذذائي للمسذاعدة يف   إرسال خرباء  اليابان

 .النوويةطوارئ بال

 .خطة عمل لصيا ةبعثة  كينيا

 .بعثة لدعم جمموعة األمن الغذائي والزراعة املنشأة حديثًا يغيزستانريق

 الربامج بسرعة لتعزيز القدرات على التدخل السريع وةيا ةتدريب للتقييم  ليبيا

 .خطة عمل لصيا ةبعثة  مديغشقر

دعذذم مباشذذر لعمليذذات االسذذتجابة للفيضذذانات يف باكسذذتان مذذن حيذذث تقذذدير      باكستان

 .االحتياجات، والتنسيق وتطوير الربامج

الربنامج املتكامل للسلع األساسذية يف البلذدان املختذارة،    لتعميم تطوير خطة عمل  جنوب شرق أسيا

 .أحناء املنطقةمتهيدًا لتنفيذه التدرجيي يف مجيع 

 .لتنيديات وفرص االستقللوالتأهب لبرنامج حليازة األراضي،  ةيا ةبعثة  جنوب السودان

اجلمهوريننننننة العربيننننننة  

 السورية

املشاركة يف بعثة مشرتكة بني األمم املتنيدة واحلكومة لتقدير االحتياجات وإنشذاء  

يف التسذاقط  /لألوضاا الطارئذة اسذتجابة الافذاض معذدل هطذول األمطذار       حافظة

 .الشمال

تعّزز سبل املعيشة اًل بعثة تقييم مصايد األمساك لوضع توةيات ملساعدة أكثر مشو الضفة الغربية وقطاع يغزة
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 .يف هذا القطاا
 

ن الصندوق املتجدد عن  تلف مشروعات الطوارئ وأنشطة الدعم ذات الصلة مبكّولإلفادة إن الوضع احلالي - 41

تنسيق  ينافذت" يكما يتبني من اجلدول السابق، أ التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص لصندوقل التابع

 OSRO/GLO/402/MUL إطار مشروعْييف ، "تقدير االحتياجات وتطوير الربامج"و" حاالت الطوارئ

املنافع ملبادرات حمددة لدعم –وحتليل التكاليف يول دون إجراء تقييم موضوعحي، OSRO/GLO/403/MULو

مبعاجلة احتياجات إعداد التقارير املالية لدى  يوهذا الوضع اخلاص بإعداد التقارير املالية قد ال يف. حاالت الطوارئ

 .اإلدارة العليا ملنظمة األ ذية والزراعة، واجلهات املاحنة الفردية وأةنياب الشأن اآلخرين
 

وحنن نشجع املنظمة على حتسني آلية إعداد التقارير لإلدارة العليا ملنظمة األيغذية والزراعة،  :3التوصية رقم 

ن ل من مكّومَولكل بعثة ُت صْصَخوأصحاب الشأن اآلخرين مع مراعاة أن التكاليف ُت فرديةواجلهات املاحنة ال

 OSRO/GLO/402/MUL)التأهيل  إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص للصندوقالصندوق املتجدد 

 وللقائمني بتقييم ،الصندوق ملاحنيوقد يكون من األمور ذات القيمة الكبرية بالنسبة (. OSRO/GLO/403/MULو

يسمح بعمل تقييم وحتليل  مفصاًل بدرجة أكا ممااملشروعات أن يأتي إعداد التقارير اخلاصة باستغالل الصندوق 

 .احدمنافع على أساس كل بعثة على  -تكاليف 
 

إطار الصندوق املتجدد يف وضع معايري حمددة بشأن ختصيص األموال يف لإلدارة أن تنظر  يينبغ: 4التوصية رقم 

 حلاالت اخلاص الصندوقاخلطوي التوجيهية املقرتحة حلوكمة وإدارة يف د بصفتها سياسات رمسية عتَمسُت واليت

 .التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ
 

عبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل وشعبة الشؤون املالية قد ناقشتا مسألة إعداد التقارير علقت اإلدارة بأن ُش- 43

وإنهما تبنيثان افتتاح وحدة جديدة لتنسيق حاالت الطوارئ وحسابات تقدير احتياجات حتت رموز جديدة للمشروعات 

حتت مشروعي قائمة ل تظ  ري املسرتدة ال  الشاملة ورموز أنشطة أوراكل، حبيث ميكن للمصروفات

OSRO/GLO/402/MUL وOSRO/GLO/403/MUL  بصورة نهائية" قلفْغُت"أن. 
 

طبق ستخدم وُتبأنه لتزويد املاحنني بالثقة من أن اآلليات موجودة وقائمة، وأن املعايري ُت وعلقت اإلدارة أيضًا- 44

وقد أكدت شعبة  .OSRO/GLO/403/MULو OSRO/GLO/402/MULإطار يف ختصيص األموال  أثناء عملية

السياسات الرمسية بشأن حوكمة وإدارة يف عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل أن هذه املعايري سوف توجز حتديدًا 

 .1111نهاية عام يف ستصدر  وال  التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص الصندوق
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 الربامج امليدانية إزاء نهج اإلدارة القائمة على النتائجنظام معلومات إدارة يف معلومات املشروعات املقدمة 
 

ميع مشروعات حاالت جبوقد حصلنا من نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية على معلومات ذات ةلة - 45

، مع الرتكيز التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص الصندوقالطلبات املقدمة إىل  عليها تأسست الطوارئ ال 

نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية تعرض يف وقد لوح  أن املعلومات املتاحة عن املشروعات . اإلطار االسرتاتيجيعلى 

األهداف االسرتاتيجية مشفوعة باملشروعات، والنتائج التنظيمية، والنتائج اإلقليمية، واملخرجات التنظيمية ونتائج 

حدث يغياب للمعلومات بشأن نواتج املشروعات احملددة املخطط هلا واخلدمات واألنشطة فقد ومع ذل  . الوحدات

وتشري األجزاء من اإلطار . لوا عن تنفيذها داخل إطار زمين حمددساَءاليت ميكن للموظفني املسؤولني أن ُي

 وأنشطة الطوارئ التحلا اخلاص الصندوقاالسرتاتيجي لصنيف معلومات املشروعات اخلاةة باملشروعات املمولة من 

وال يوجد هناك انعكاس لذلك ". اخلدمات مل يتم حتديدها/النواتجيف أن مساهمة املشروعات : "التأهيل إىل اآلتي إعادة

 .نهج اإلدارة بالنتائج كما ال يوجد توفيق بينهمايف 
 

يف الطوارئ وإعادة التأهيل إىل أن الصلة بني مشروعات الطوارئ واإلطار االسرتاتيجي  أشارت شعبة عمليات- 46

سلسلة نتائج يف نتائج الوحدات  يقد مت على مستوى املخرجات، أ 1111–1111يل برنامج العمل وامليزانية للفرتة 

نظام يف وثيقة مستقلة ولكنها مل تدرج يف وترد هذه النتائج . اإلدارة على أساس النتائج لدى ملنظمة األ ذية والزراعة

. 1113–1111اخلدمة خلل الفرتة /وهناك ختطيط إلقامة الربط على مستوى املشروا. معلومات إدارة الربامج امليدانية

وثيقة منفصلة سوف تنعكس يف اخلدمات ال  يشار إليها /وتشري شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل، إىل أن النواتج

الذي  زنظام معلومات إدارة الربامج امليدانية حيث أن الربجميات ستكون مضبوطة تزامنيًا مع نظام بري يفحينئذ 

 (.استخرجت منه البيانات)
 

ومن اجلدير بالذكر، أنه كجزء من اجلهود ال  تبذهلا حاليًا شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل من أجل - 47

أداًة متكاملة للتخطيط والرةد قائمة على ُةمتمت وارد إىل اإلدارة القائمة على النتائج، التنيول من اإلدارة القائمة على امل

النتائج للمويفني امليدانيني ومويفي املقر الرئيسي التابعني لشعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل املسؤولني عن تصميم، 

. من أجل حتسني ختطيط ورةد نتائج التدخلت وذلك وتنفيذ، ورةد وإعداد التقارير بشأن مشروعات الطوارئ،

إىل حتقيق مستوى ُمنيسَّن من عياري ملنظمة األ ذية والزراعة هذه األداة ال  تتمنيور على اإلطار املنطقي املترمي و

 .املساءلة بالنسبة للجهات املاحنة والبلدان األعضاء يف منظمة األ ذية والزراعة بشأن كيفية استخدام األموال
 

لدى شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل إىل حتديد هذه ترمي أداة التخطيط والرةد القائمة على النتائج و- 42

أو التدابري احملددة ال  يلزم اختاذها  ،هاطتتأثريها ونواجتها و رجاتها وأنشحتديد تأثري املشروعات بصفة حمددة و

ال  تتخذ شكل املصفوفة،  ،وهذه األداة. ت، والنتائج والتأثرياتإلنتاج املخرجات، وكذلك املؤشرات النظرية للمخرجا
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تشتمل كذلك على جزء للرةد حيتوي على معلومات بشأن بيانات اخلط القاعدي، ووحدات القياس واملعامل الرئيسية 

بة املئوية ال  مت أو النتائج النهائية، والنس/، والنتائج حتى تارخيه(النتائج الوسيطة حسب الفرتة املشمولة بالتقرير)

 .إليها، واإلجنازات مقابل األهداف واألهداف يف نهاية املشروا التوةل
 

إن اإلطار االسرتاتيجي الذي يعرض حاليًا داخل نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية للمشروعات املمولة من - 49

قدم معلومات بشأن نواتج املشروعات احملددة املخطط يال  الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

لت اجلهود خلل ذتومع ذلك، فقد ُب. ل املويفون عن تنفيذها يف إطار زمين حمددسأفخلدمات واألنشطة ال  قد ُياو ،هلا

اج إىل وهذا عمٌل جاٍر حيت. فرتة السنتني األخرية من أجل حتسني الربط بني مشروعات الطوارئ واإلطار االسرتاتيجي

 .أن يتواةل
 

استعراضنا عدم وجود مصفوفة إدارة قائمة على النتائج يف نظام معلومات إدارة  فقد الح وباإلضافة إىل ذلك، - 51

مولة من الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل أثناء بالنسبة جلميع املشروعات امُل)الربامج امليدانية 

مثل وثائق )قد تكون متوافرة يف وثائق منفصلة ذات الصلة  على الر م من أن البيانات وذلك. 1111-1111الفرتة 

ن عدم إدراج مصفوفة اإلدارة القائمة على النتائج يف نظام معلومات إدارة الربامج كما أ( املشروعات والتقارير املرحلية

كون ضمانًا كامًل للرةد املعزز يلوسيطة، قد ال امليدانية بالنسبة لكل مشروا، وال  تشتمل على خطط العمل والنتائج ا

ملشروعات الرةد وإعداد التقارير متوافرة الضرورية وهكذا، قد ال تكون املعلومات الكافية وذات الصلة . خلطط العمل

 .بسهولة أمام أةنياب الشأن
 

درج يف املعلومات اليت يقدمها نظام شعبة عمليات الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل أن ُتينبغي ل :2التوصية رقم 

الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة معلومات إدارة الاامج امليدانية عن املشروعات املمولة من جانب 

نواتج وخدمات وأنشطة املشروعات احملددة املخطط هلا داخل اإلطار االسرتاتيجي وذل  إلضافة قيمة  التأهيل

أليغراض إعداد التقارير من جانب وذل  يوفرها نظام معلومات إدارة الاامج امليدانية،  ملعلومات املشروع اليت

 .املؤسسات واملاحنني، وجعلها ممثلة لنهج اإلدارة القائمة على النتائج
 

الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل أن توفر لكل مشروع مصفوفة إدارة قائمة ينبغي لشعبة عمليات  :6التوصية رقم 

ألجل توفري معلومات كافية عن التقدم الذي حترزه وذل  على النتائج داخل نظام معلومات إدارة الاامج امليدانية 

 .أنشطة املشروع واستغالل أموال املشروع
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عندما تتجسد  1113-1111اخلدمة للفرتة /من املقرر إنشاء عملية الربط على مستوى املشرواو- 51

واخلدمات املشار إليها يف وثيقة منفصلة يف نظام معلومات إدارة الربامج امليدانية حيث سيجري التوفيق الزمين /النواتج

 (.ستقيت منه البياناتاذي ال)ز حلوسبة عملية امليزانية بريللربجميات يف هذا النظام مع نظام 
 

 الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلاالشرتاكات ومصادر املتنيصلت األخرى لدى 
 

أرةدة الصندوق والفوائد  تحتويل / فيما يلي بيان باالشرتاكات الواردة من اجلهات املاحنة وعمليات استبقاء- 51

إىل فرتة السنتني  1115-1114تكاليف التشغيل املباشرة من فرتة السنتني سرتداد اوالتنيويلت من حساب لة، احملّص

 :يالية على الننيو التالاحل
 

 لةاحملّو /مقدار االشرتاكات الواردة فرتة السنتني

 (باملليون)

( االافاض)مقدار الزيادة 

 عن فرتة السنتني السابقة

 (باملليون)

( االافاض)النسبة املئوية للزيادة 

 ةقابسفرتة السنتني ال عن

 ( املائةيف)

  أمريكيدوالر  14.721 1114-1115
 

 

  املائةيف 91 11.212 47.599 1116-1117

  املائةيف -51 -149995 11.614 1112-1119

 31حتى ) 1111-1111

 (1111تشرين األول / أكتوبر

  املائةيف -59 -139116 9.592

 

يف  يف املائة 91أو زيادة مبقدار  أمريكيمليون دوالر  212،11كما يتبني من اجلدول أعله، فإن مبلغ و- 53

ومن امللح ، أن املنح والتنيويلت قد زادت من . 1117-1116قد ُسجتلفت يف فرتة السنتني الصندوق تدفقات 

يف فرتة السنتني  أمريكيمليون دوالر  599،47إىل  1115-1114خلل فرتة السنتني  أمريكيمليون دوالر  721،14

اجتهت حنو اهلبوو الصندوق ، لوح  أن الزيادات يف 1119-1112نه خلل فرتة السنتني فإومع ذلك . 1116-1117

ولوح  أيضًا حدوث اافاض قدره . عنها أثناء فرتة السنتني السابقة يف املائة 51مليون دوالر أو  995،14مبقدار 

تشرين /أكتوبر 31والتنيويلت يف خلل فرتة السنتني اجلارية، مما جيعل إمجالي املنح  أمريكيمليون دوالر  116،13

عن املنح ال  وردت  يف املائة 59فقط أي ما ميثل نسبة اافاض قدرها  أمريكيمليون دوالر  592،9 هو 1111 األول

 .أثناء فرتة السنتني السابقة عليها مباشرة
 

ة يف لحظفوراء التقلبات امُلوطبقًا لشعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل، فإن العديد من العناةر هي ال  - 54

رأس "سرعة بناء مكّون الصندوق لدت خلل فرتتي السنتني األوليني كانت أساسية شتوأن املوارد ال  ُح. االشرتاكات
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زود منظمة ي( أمريكيمليون دوالر  31ما يزيد على وهو )كما أن املستوى احلالي لألموال يف إطار هذا املكّون  ."املال العام

 .والزراعة حاليًا بالقدرات املناسبة للستجابة لألزمات اجلديدة األ ذية
 

ت شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل بأن لقفوفيما يتعلق باستخدام األموال، من ناحية أخرى، فقد َع- 55

وكان . إمنا مردها إىل تطور أزمة أنفلونزا الطيور 1117-1116الزيادة الكبرية يف املوارد ال  ُحشتَدت خلل الفرتة 

هو أكثر األدوات ةلحية للستجابة ألزمة عاملية بهذا  الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

احتاجت إىل نهٍج برناجمي، وهذا ما يفسر  حبيث فأثناء فرتات السنتني التالية مل حتدث أزمة شبيهة بذلك. احلجم

وجيري اآلن إتباا نهج مماثل . 1111-1111و 1119-1112من االافاض امللح  أثناء فرتة السنتني  جزءًا

الصندوق اخلاص الدعم املقدم من املاحنني من خلل  إليها للستجابة ألزمة القرن األفريقي ال  من املقرتح أن يوجه

 .زرالتآجوانب لضمان حتقيق  حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل
 

تطورا /ن لتعبئة املوارد قد بدءاأن هناك نهجني رئيسيْيبت شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل أيضًا لّقوَع- 56

خلل فرتتي السنتني األخريتني على الر م من أنهما أقل أهمية من حيث املبالغ املالية ولكنهما اسرتاتيجيني من زاوية 

 :التأثريات
 

الصندوق اخلاص حلاالت الطلب بانتظام من أي جهة ماحنة حتويل األرةدة املتبقية من املشروعات املغلقة إىل  (1

من خلل هذه اآللية، ال  تسهم  أمريكيوجيري سنويًا حشد حنو مليوني دوالر . الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

 ن املتجدد للصندوقديف جتديد موارد املكون

والذي  ،ن الربناجمي للصندوقيف إطار املكون" القدرة على االستجابة للمدخلت الزراعية"إنشاء نافذة جديدة   (1

كل سنتني أل راض التوزيع العاجل  أمريكيدوالر  مليني 6-5يتم عن طريقه تعبئة أموال اسرتاتيجية ترتاوح بني 

 .للمدخلت الزراعية
 

خلل فرتة السنتني يف والتنيويلت اجلهات املاحنة مساهمات قد يدل االجتاه اهلبوطي يف املتنيصلت من - 57

تضاؤل االهتمام من على  الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلوحتويلت إىل مساهمات شكل 

وما مل يتم معاجلة هذه . االستجابة للطوارئدعم مبادرات منظمة األ ذية والزراعة اخلاةة بلجانب البلدان األعضاء 

رتويج للاملسألة بصورة سليمة، فيمكن أن يرتتب عليها تأثريات ضارة على اجلهود ال  تبذهلا منظمة األ ذية والزراعة 

واحلفاي عليه كنهج فعال يف االستجابة لألزمات، وذلك نظرًا  لصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلل

 .رة بنضوب األموالللمخاطر امُلستشَع
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نضوب املوارد املالية، اليت قد تؤدي إىل عجز الصندوق عن خماطر من أجل التخفيف من حدة  :7التوصية رقم 

بأن  منظمة األيغذية والزراعةمتويل أنشطة االستجابة حلاالت الطوارئ عندما حتدث كوارث كبرية، فنحن نوصي 

الرامية إىل دعم املزيد من البلدان األعضاء واجلهات املاحنة األخرى لاامج املنظمة جهودها الكبرية يف تستمر 

 .اخلاصة حباالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل
 

وأن تشجع  ،دة أوسع من املاحننيعينبغي ملنظمة األيغذية والزراعة أن توسع شراكتها مع قا :2التوصية رقم 

وبصورة حمددة ألجل ) الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلاملاحنني على املساهمة املباشرة يف 

األرصدة بإىل الصندوق  يرسلوا، وللتنسيق مع املاحنني من أجل أن (تقدير االحتياجات، والتنسيق وصيايغة الاامج

 .امليزانيةمن مصادر من خارج كانت متول واليت  ،املتبقية من املشروعات اليت استكملت وأيغلقت
 

الصندوق ت شعبة عمليات الطوارئ وإعادة التأهيل بقيمة توةيات عملية املراجعة بالنسبة حلوكمة وإدارة وَهَن- 52

 .اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل
 
 

 االستنتاجات
 

يف االستجابة لتهديدات  الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلمتت الربهنة على مساهمة - 59

وهكذا فمن أجل تعزيز . وحاالت الطوارئ اخلاةة باأل ذية والزراعة حيث أنها تدعم حتقيق اهلدف االسرتاتيجي طاء

 .إضافة القيمةإىل اإلدارة تتعلق بحوكمة وإدارة الصندوق، قدم مراجع احلسابات اخلارجي مثاني توةيات 

 

الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إن اإلةدار الفوري للخطوو التوجيهية الشاملة بشأن حوكمة وإدارة - 61

 ،هو حمور توةيات املراجعة اخلارجية نظرًا لتزايد عدد مشروعات الطوارئ ال  يدعمها هذا الصندوق إعادة التأهيل

 .للمخاطر ال  تكتنف إدارة الصندوق يتصديساعد على ال أن ي هلذه اخلطوو التوجيهية من شأنهكما أن اإلةدار الفور

 

الصندوق اخلاص حلاالت سوف يواةل مراجع احلسابات اخلارجي اإلدراج يف خطة مراجعته استعراض - 61

وإدارة  مستقل عن حوكمة من أجل تزويد اإلدارة العليا وجلنة املالية بتقديٍروذلك  الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

 .ت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيلالصندوق اخلاص حلاال


